September 3, 2017; Twenty Second Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(20.7-9) Rom.(12.1-2) Matthew(16.21-27)

Today’s Gospel readings are sobering. First we hear from
Jeremiah, the resentful prophet who cannot help but talk
about God even when he just wants to live a quiet life.
In the Gospel, Jesus predicts his passion and tells us to
take up our crosses. And in the second reading St. Paul
sums it all up for us: “Do not conform to the present age,
but be transformed by the Gospel. !”
FEAST OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL IN MELROSE

The Michaelite Fathers invite you to the annual feast of St.
Michael the Archangel, which will be held on Sunday,
September 10h at Michaelite Fathers's Retreat
Center in Melrose. An outdoor Mass will be
celebrated at 4:00pm by Fr. Dariusz Wilk,
General Superior of the Michaelite Fathers
Before Mass, at 3pm we will pray the chapter
to Saint Miachael the Archangel. After the
Mass, as it is our custom, we invite everyone
for coffee, paczki and some BBQ sausages prepared by
scouts from London, ON. A concert of religious music by St.
Teresa’s choir „Getsemani” will be following the
celebrations. The pilgim statue of St. Michael the Archangel
will be present during the celebration and relics of
Bl. BronislawMarkiewicz will be present at the Chapel. There
will be also an opportunity to purchase religious books and
articles. We would also accept Mass intentions for Masses
that are celebrated at the Retreat Centre throughout the
year. If you wish you can bring your own lawn chair. We are
organizing the bus to go for that Feast ($45 per person). For
info & rservations contact parish office at (416) 259-2933 .
CELEBRATION IN MIDLAND’S MARTYRS’ SHRINE - Sep 9

Parishioners from across the archdiocese are encouraged to
come together in faith and fellowship as we celebrate our
175th Anniversary together at Martyrs' Shrine on Saturday,
September 9. More information about this celebration,
as well as regional Masses to celebrate the 175th
anniversary at: www.archtoronto.org/175. or directly from
the Martyrs’ Shrine: 705-526-3788

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( September 4 - 10)
MONDAY, SEPTEMBER 4

Labour Day

7:00 pm † Alfons Borowski - Syn z rodziną
† Edward Zjadacz - Ewa i Tadeusz z rodzinami

TUESDAY , SEPTEMBER 5

8:00 am Intention of Sabir Ali - Wife
7:00 pm † Jan Milaniak

WEDNESDAY, SEPTEMBER 6

8:00 am Intention of Omar Ali - Mother
7:00 pm † Maria, Kazimierz Pryła,Antoni Uroda - Kazik z rodz.

THURSDAY, SEPTEMBER 7

8:00 am Intention of Qumar Ali - Mother
7:00 pm † Janina Pawłowska - Danuta i Mieczysław Ciesielski

FIRST FRIDAY, SEPTEMBER 8 The nativity of the BVM

8:00 am † John Baycroft - St. Teresa Parish
7:00 pm † Barbara Szyller (1r.) - Syn z rodziną

SATURDAY, SEPTEMBER 9 Św. Piotr Klaver

9:00 am O zdrowie i błog. Boże dla Klaudii, Daniela i Łukasza
- Dziadkowie
5:00 pm Intention of Jeffrey Stoute - Mother
SUNDAY, SEPTEMBER 10, 23 SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Bolesław, Maria, Weronika i Antoni - Rodzina
11:00 am † Emerita Rafol - Daughter
12:30 pm † Eugeniusz Ziomek - Żona z rodziną
7:00 pm † Stanisław Chełmecki (r.) - Syn z rodziną
SPEEK UP! CALLING ALL YOUNG PEOPLE (16 - 29)

As Synod on Youth, Faith & Vocational Discernment approaches,
we want to hear from you! Faith Connections & Office of Catholic
Youth will be hosting Live Listening Sessions with the Toronto
Bishops. Young people 16–29 will have the opportunity to respond
to Pope Francis’ questions in preparation for the Synod! Your voice
is important! Visit bit.ly/synodspeakup for more info & to RSVP.
There will be a few sessions in different churches where youth will
be able to „speak up” , first one being on Wednesday, September
13 at 7:00 pm at St. Patrick’s Parish, 5633 Highway #7, Markham.
Additional sessions: September 19 at 7:00 pm at St. Isaac Jogues
Parish, 1148 Finch Ave., Pickering, October 2 at St. Stanislaus
Parish, 12 Denison Ave., Toronto, on October 11 St. Christopher’s
Parish 1171 Clarkson Rd. N., Mississauga.

ECUMENICAL & INTERFAITH PRAYER VIGIL - September 10

THE SACRAMENT OF BABPTISM

On Sunday, September 10, 2017 at 3:00pm at St Michael’s
Cathedral Basilica (65 Bond St. Toronto), His Eminence
Thomas Cardinal Collins invites everyone to an Interfaith
Service: to pray for peace . We will remember victims of
violence, terror and persecution around the world, especially
our Christian brothers and sisters in Egypt and throughout
the Middle East. Let us remember that “Violence will not
win over violence. Violence is won over by peace”.

Tobiasz Maczka son of Agata & Arkadiusz
Oliver Mancewicz son of Kamila & Karol
We welcome them & congratulate their parents
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR SEPTEMBER

That our parishes, animated by a missionary spirit,
may be places where faith is communicated and
charity is seen.

3 września, 2017; Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jeremiasz(20.7-9) Rzymian(12.1-2) Mateusz(16.21-27)

Prorok Jeremiasz został poddany próbie, stał się
pośmiewiskiem, a ludzie nie chcieli go słuchać, wypełnił
jednak wiernie swe powołanie prorockie. Chrystus przyjął
drogę cierpienia i krzyża zbawiając ludzi swoim pokornym
poddaniem się woli Bożej. Chrześcijanie, idąc wiernie drogą
wskazaną przez Chrystusa, składają ofiarę swego życia
i rozumnie wypełniają wolę Bożą.
ODPUST U KSIĘŻY MICHALITÓW W MELROSE - 14 września

Księża Michalici zapraszają na doroczny odpust ku czci Św.
Michała Archanioła, który odbędzie się w niedzielę, 10
września w domu zakonnym Księży Michalitów, w Melrose.
Uroczystości rozpoczną się o godz.16:00,
Mszą św. odpustową. Celebracji przewodniczyć
będzię oraz homilię wygłosi Ks. Dariusz Wilk
CSMA, Przełożony Generalny Zgromadzenia Św.
Michała Archanioła. Przed Mszą święta o godzinie
15:00 koronka do Świętego Michała Archanioła.
Po Mszy świętej, jak zawsze zapraszamy na kawę
i pączki oraz kiełabski z BBQ, które przygotują harcerze
z London. Podczas uroczystości towarzyszył nam będzie zespół
„Getsemani” z parafii św. Teresy w Toronto, który zaprasza
o godz 18:00 na koncert muzyki religijnej. Będzie również
możliwość zamówienia Mszy św., które będą odprawione
w Domu Rekolekcyjnym w Melrose oraz zakupu książek
religijnych oraz dewocjonali. Ponieważ Msza św. będzie na
otwartym powietrzu, można przywieźć ze soba składane krzesło
WIZYTA SIOSTRY PALLOTYNKI Z POLSKI
W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii Siostrę Dolores,
która przybliży nam pracę Sióstr Pallotynek z Gdańska.
S.Dolores pisze: „W duchu Jubileuszowego roku 100 – lecia
Objawień Fatimskich, Siostry Pallotynki jako apostolskie
Zgromadzenie rozpoczęło prace przygotowujące do powstania
Przedszkola im. Świętych Dzieci z Fatimy – Franciszka
i Hiacynty. Obejmując opieką dzieci pragniemy wspomagać
zadania rodziców, oraz oddziaływać apostolsko na całą rodzinę.
Przedszkole Dzieci Fatimskich powstaje w Gdańsku, w miejscu,
które było kolebką odradzania się Zgromadzenia po
przymusowym przesiedleniu ze wschodnich terenów Polski –
Nowogródka i Wilna. W imieniu Sióstr Pallotynek zwracam się
do tutejszej Polonii o wsparcie finansowe rozpoczętego dzieła.
Za każdy dar Waszego serca w wymiarze materialnym
i duchowym składam serdeczne Bóg zapłać, zapewniając
o stałej modlitewnej pamięci. Naszemu spotkaniu towarzyszą
Relikwie Świętych Franciszka i Hiacynty, które będziemy mogli
uczcić osobiście po każdej Mszy św. Niech promieniowanie ich
świętości stanie się znakiem łaski Bożej dla nas przez
wstawiennictwo Niepokalanej Maryi.” Jest również możliwość
zakupu płyt z nagraniami pieśni śpiewanych przez Siostry.

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
AUTOKAR DO MELROSE - 10 WRZEŚNIA

Organiizujemy autokar na uroczystości odpustowe w Melrose
10 września ($45 od osoby). Zapisy i informacje: Dzidka (416)
503-1181, Barbara(416) 259 - 6154 oraz w biurze parafialnym.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH W PARAFII ŚW. TERESY

Prosimy o zgłoszenie do biura osób chorych, które nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Ksiądz odwiedza chorych
z Komunią Św. w pierwszy piątek miesiąca.
NIESIENIE DARÓW OFIARNYCH DO OŁTARZA W NIEDZIELĘ

Zachęcamy parafian, którzy zamówili niedzielną intencję Mszy
świętej, do przyniesienia darów ofiarnych w procesji. Dary są
przygotowane na stoliku z tyłu kościoła. Prosimy podejść
wcześniej i zaoferować swoją służbę.
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2018

Biuro parafialne rozpocznie przyjmowanie intencji na Msze
święte na rok 2018 od 15 września 2017. Można przyjść do
biura osobiście, lub zamówić telefonicznie (416) 259 - 2933.
Sekretarka jest w biurze parafialnym od wtorku do piątku
w godzinach : 9:00 - 12:00 oraz 13:00 - 16:00.
SZKOŁA POLSKA im. ŚW. TERESY

Cotygodniowe zajęcia w polskiej szkołe
Św.Teresy będą się odbywały w soboty w
Zapisy i pierwsze zajęcia w Sobotę 16
10:00. Więcej informacji udziela Andrzej
tel: (416) 821-6615. Zapraszamy !

w budynku szkoły
godz. 10:00-12:30.
września o godz.
Pietrzak (dyrektor)

DZIEŃ POLSKI - RONCESVALLES AVE. 16/17 WRZEŚNIA

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Dniu Polskim na
Rocesvalles Ave., w sobotę 16 oraz w niedzielę 17 września.
W programie występy zespołów na 3 scenach oraz mozliwość
zakupienia polskich produktów i jedzenia.
. PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE - SPEKTAKL
„Miłość jest najważniejsza” - to nie tylko spotkanie z najwyższej
próby sztuką, ale także głębokie duchowe doświadczenie.
To spektakl poetycko-muzyczny do wierszy i tekstów Karola
Wojtyły w reżyserii i z udziałem Krzysztofa Kamińskiego z
przepiękną i sugestywną muzyką Michała Lorenca oraz
ujmującą wizualizacją Piotra Makowca. Spektakl odbedzie sie w
sali parafialnej Koscioła Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga
16 września o godz.20:00 oraz 17 września o godz.16:00.
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie,
ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie
przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości..

